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Assessment og differentialdiagnostik på psykodynamisk 

grundlag (48 timer) 
8 kursusdage med 4 fredag-lørdag blokke fordelt over efterårssemestret 2017  

(Kurset er godkendt i psykologers specialistuddannelse: voksenmodulet: 10.2 Assessment – Systematisk 

klinisk udredning og vurdering, 48 timer.) 

Formål: 

Deltagerne skal erhverve sig kendskab til klassificeringen af forskellige psykiske sygdomme og tilstande, dette 

såvel ud fra de deskriptive diagnosesystemer som DSM 5 og ICD-10 som ud fra en 

psykoanalytisk/psykodynamisk helhedsforståelse af psykopatologi set ud fra psykens udvikling og 

struktur. Kurset giver en overordnet forståelsesramme for psykopatologi og en nuanceret, klinisk anvendelig 

opfattelse af den enkelte klient. 

Indhold: 

Hele spektret fra den alvorligste psykopatologi (F20) til mere almindelige psykologiske problemstillinger som 

belastningsreaktioner og ressourceprofiler vil blive belyst. Hovedfokus vil blive lagt på det mellemområde af 

lettere til mellemsvære lidelser psykologer især arbejder med: angst, depression og lettere 

personlighedsforstyrrelser; men der vil også inddrages beskrivelse psykoser, selvskadende adfærd, misbrug, 

samt forstyrrelser forårsaget af primært organisk betingede skader. 

Psykiatriske diagnoser og personlighedens struktur vil blive belyst ud fra en integrativ, udviklingspsykologisk 

tilgang til psykopatologi og assessment.  På kurset inddrages psykodynamisk teori om personlighedens 

udvikling og organisering herunder teori om forstyrrelser i kognitiv funktion. Et gennemgående fokus vil være 

kendskabet til personlighedsstruktur set i relation til symptomkonstellationer og grad af psykopatologi. Med 

reference til deskriptive diagnosesystemer som ICD10 og DSM5 gennemgås spektret fra de alvorligste 

sindslidelser til det moderne menneskes individuelle coping-strategier. Sideløbende belyses differential-

diagnostiske problemstillinger og forskellige undersøgelsesmetoder med hensyn til relevans og 

indikationsområder. 

Alle undervisere er forankret i en psykoanalytisk forståelse af personlighedens udvikling og struktur. Det er en 

grundtanke i kurset at give et indblik i psykopatologiforståelse og udredning gennem integration af forskellige 

typer data, som indbyrdes validerer/falsificerer hinanden i en fremadskridende diagnostisk, 

hypotesedannende proces: 

1) Informationer fra kvaliteten af relationen, overføring/modoverføring. 

2) Informationer fra anamnestiske oplysninger. 

3) Informationer fra tests/ratingscales 

Øvrige undersøgelsesmetoder 

De undersøgelsesmetoder der sideløbende vil blive inddraget har fokus på, hvad der vil være relevant ved 

forskellige differentialdiagnostiske problemstillinger og forskellige sagstyper og repræsenterer en bred vifte af 

forskellige metodikker, som fx:  anamnese optagelse, semistrukturerede diagnostiske interviews (Kernberg, 

EASE, AAI), WAIS IV, personlighedsprøver (Neo-PI-R, projektive tests), neuropsykologiske prøver, GAF, 

PSE(SCAN), SCID II og forældrekompetence undersøgelser. 

Det skal understreges at kurset ikke giver egentlig træning og oplæring i anvendelsen af de forskellige 

undersøgelsesmetoder/tests. 

Underviserne har praksiserfaring inden for mange forskellige sagsområder, og de enkelte 

undersøgelsesmetoders indikationsområder vil blive illustreret gennem case-gennemgange; her vil især 

fokuseres på problemformulering, valg af undersøgelsesmetode, beskrivelse og vurdering, stillingtagen til 

viderehenvisning, og eller behandlingsforslag samt videreformidling til klient/patient. 

De sagsområder der vil blive medinddraget er bl.a.: psykiatri og retspsykiatri, neuropsykologi, revalidering, 

arbejdsrelaterede problemer såsom stressreaktioner, krise- og sorgreaktioner, familierelaterede problemer. 

Deltagere: Kurset er primært rettet mod psykologer i specialistuddannelse, men vil også være relevant for 

psykologer og læger med interesse for psykodynamiske perspektiver på psykopatologiforståelse, assessment 

og behandlingsplanlægning. 

 

Kursusdage: 1-2 september, 29-30 september, 17-18 november, 8-9 december 2017 

(detaljeret program følger) 



 

 

Lærere:  

Psykolog Susanne Lunn: specialist og supervisor i Psykoterapi. 

Psykolog Christina Scacht-Magnusson: specialist og supervisor i Psykoterapi 

Psykolog Lisbeth Sanders: specialist i Psykoterapi 

Psykolog Martin Morsing Ph.D. “Fravær og Selvskade” 

Psykolog Mette Møller: specialist og supervisor i Psykoterapi og Psykopatologi. 

Psykiater Margit Grønne Jørgensen   specialist og supervisor i Psykoterapi 

Psykolog Pernille Scharff, specialist og supervisor i Psykoterapi 

Psykolog Charlotte Simonsen, specialist og supervisor i Psykoterapi 

 

Som det fremgår er alle undervisere godkendte specialister i Dansk Psykolog Forening og/eller Dansk 

Psykiatrisk Selskab, eller har specialviden i det område, de underviser i på Ph.D.-niveau.  

 

Pris: 9.000. Tilmelding er gældende og bindende ved indbetaling på kredsens bankkonto 0400 4012609960 

hos Lån og Spar Bank. 

Sted: Dansk Psykologforenings lokaler, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø 

Tilmelding: mikkelrl@gmail.com 

Yderligere oplysninger om det praktiske arrangement kan fås ved henvendelse til:  

Mikkel Reher-Langberg mikkelrl@gmail.com 

Spørgsmål vedrørende det faglige indhold rettes til: 

Mette Møller mettemoeller@mail.com 
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